
 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  – MAPA 
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Objeto:  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A 
EMBRAPA CAFÉ. 
 
 
EDITAL: Poderá ser obtido no sitio da Embrapa Café, www.embrapa.br ou no sitio 
www.comprasnet.gov.br. 
 
 
INFORMAÇÕES: No Setor de Compras da Embrapa Café, pelo telefone (0xx61) 
3448-2004 ou 3448-4580, no sitio, compras.cafe@embrapa.br ou, ainda, no sitio 
www.comprasnet.gov.br. 
 



 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
 

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO  - MAPA 
 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRA PA 
 

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2010 – Embrapa C afé 
 

A Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa, por intermédio do 
seu Pregoeiro, devidamente qualificado e 
designado pela autoridade competente, 
torna público o presente edital de licitação, 
na modalidade pregão, na forma eletrônica, 
do tipo menor preço por item , visando a 
aquisição de equipamentos de informática 
para a Embrapa Café , conforme previsto 
neste Edital e seus anexos. Sujeitam-se as 
partes as condições estabelecidas neste 
Edital e em seus anexos, ao Decreto 5.450 
de 31 de maio de 2005, à Lei Nº 10.520, de 17 
de julho de 2002, à Lei Nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e ao Regulamento de 
Licitações e Convênios da Embrapa. 

 
SEÇÃO I 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
1.1. O pregão eletrônico será realizado em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico que promova a comunicação pela Internet, no sitio 
www.comprasnet.gov.br. 
 
1.2. O referido sistema eletrônico utilizará recursos de criptografia e de autenticação 
que assegurem condições adequadas de segurança em todas as etapas do 
certame. 
 
1.3. O pregão eletrônico será conduzido pela Embrapa Café, com apoio técnico e 
operacional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, representado pela 
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que atuará como provedor do 
sistema eletrônico. 
 

SEÇÃO II 
DO OBJETO 

 
2.1. O objeto desta convocação é a aquisição de bens de informática , para 
atender a demanda da Embrapa Café, conforme Termo de Referência, Anexo I, do 
presente Edital. 



 

 
SEÇÃO III 

DA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1. Poderão participar deste certame os interessados previamente credenciados 
perante o provedor do sistema eletrônico, conforme Seção IV deste Edital. 
 
3.2. Ficam impedidas  de participar da licitação as licitantes que, na data da abertura 
do pregão, apresentem qualquer das seguintes condições: 
 

3.2.1. Não estejam credenciadas na forma da Seção IV; 
 

3.2.2. Apresentem-se sob a forma de consórcio de empresas, qualquer que 
seja a modalidade de constituição; 

 
3.2.3. Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos 

ou empregados, qualquer pessoa que seja diretor ou empregado da 
Embrapa; 

 
3.2.4. Estejam cumprindo sanção de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública, aplicada por qualquer órgão da 
Administração Pública, bem como sanção de suspensão temporária de 
participação em licitação e impedimento de contratar com a Embrapa. 

 
3.2.5. Que não explorem ramo de atividade compatível com o objeto desta 

licitação. 
 
3.2.6. Empresas em processo de recuperação judicial ou em processo de 

falência, sob concurso de credores, em dissolução ou liquidação. 
 
3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as 
sanções e penalidades legais aplicáveis. 
 
3.4. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, 
autenticados pelos respectivos consulados ou embaixadas e traduzidos por tradutor 
juramentado no Brasil. (Art. 15, do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
SEÇÃO IV 

DO CREDENCIAMENTO 
 
4.1. Deverão ser previamente credenciados perante o provedor do sistema 
eletrônico a autoridade competente do órgão promotor da licitação, o Pregoeiro, os 
membros da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma 
eletrônica (Art. 3º do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 



 

4.2. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de 
senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico (§ 1º, Art. 3º do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005), no sítio www.comprasnet.gov.br. 
 
4.3. As licitantes ou seus representantes legais deverão estar previamente 
credenciados junto ao órgão provedor do sistema, por intermédio do sitio  
www.comprasnet.gov.br. 
 
4.4. O credenciamento da licitante dependerá de registro cadastral atualizado no 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF. 
 
4.5. A Embrapa ainda não operacionaliza o Registro Cadastral e não faz o 
cadastramento no SICAF. A licitante deverá se dirigir a outras entidades ou órgãos 
da Administração Pública, para requerer o seu registro cadastral, para os fins 
previsto neste Edital. 
 
4.6. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à Embrapa, responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros (§ 5º, Art. 3º 
do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.7. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal 
da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações 
inerentes ao Pregão na forma eletrônica (§ 6º. Art. 3º do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
 
4.8. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão 
na forma eletrônica, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou em 
virtude de seu descadastramento perante o SICAF (§ 3º. Art. 3º do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
4.9. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente 
ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso (§ 4º. Art. 3º do Decreto 
n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

SEÇÃO V 
DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇO PELO SISTEMA ELETRÔNI CO 

 
5.1. Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os licitantes deverão 
encaminhar propostas com a descrição do objeto ofertado, o preço e, se for o caso, 
a garantia e anexos, até a data e hora marcadas para a abertura da sessão, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, quando, então, encerrar-se-á 
automaticamente, a fase de recebimento de propostas (art. 21 do Decreto 5.450, de 
31 de maio de 2005).  
 



 

5.1.1. A licitante deverá apresentar sua proposta no prazo de até 8 (oito) dias 
úteis, contado a partir da publicação do aviso(§ 4º do art. 17º do Decreto 
5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
5.1.2. A licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas 

em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e 
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 
representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão 
promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes 
de uso indevido da senha, ainda que por terceiros (inciso III do Art. 13 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
5.2. Incumbirá ainda à licitante interessada, acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente 
da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas 
pelo sistema ou de sua desconexão (inciso IV do Art. 13º do Decreto n.º 5.450, de 
31 de maio de 2005). 
 
5.3. A participação no pregão dar-se-á pela utilização da senha privativa da licitante 
(§ 1º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.4. Como requisito para a participação no pregão a licitante deverá manifestar, em 
campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de 
habilitação e que sua proposta está em conformidade com as exigências do 
instrumento convocatório (§ 2º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005). 
 

5.4.1. A omissão da licitante, no que se refere a qualquer irregularidade, 
ensejará as sanções e penalidades legais cabíveis. 

 
5.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o licitante às sanções previstas pelo Decreto (§ 3º do Art. 21 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
5.6.  A proposta de preços, contendo as especificações detalhadas do objeto 
ofertado, mencionadas no Anexo I, deverá ser formulada e enviada em formulário 
específico, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, devendo conter 
obrigatoriamente:  
 

5.6.1. preço unitário e global dos itens em algarismos e por extenso; 
 
5.7. É vedada qualquer indexação de preços por índices gerais, setoriais ou que 
reflitam a variação de custos. 
 
5.8. A partir da divulgação do Edital e até a abertura da sessão pública do presente 
Pregão Eletrônico, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada (§ 4º do Art. 21 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 



 

 
5.9. A licitante deverá dar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 
 
5.10. Serão desclassificadas as Propostas de Preços que não atenderem às 
exigências contidas neste Edital, sejam omissas ou apresentem irregularidades, ou 
defeitos capazes de dificultar o julgamento e, ainda, aquelas que se opuserem a 
quaisquer dispositivos legais vigentes.  
 
5.11. As licitantes deverão manter a impessoalidade, não se identificando, até a fase 
de aceitação das propostas, sob pena de serem excluídas do certame pelo 
Pregoeiro. 
 
5.12. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
5.13. As licitantes que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123, de dezembro de 2006, deverão declarar em campo próprio do 
sistema eletrônico a sua condição de microempresa(ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP). 
 
 

SEÇÃO VI 
DA ABERTURA DAS PROPOSTAS 

 
6.1. O início da sessão pública se dará pelo Pregoeiro, via sistema eletrônico, na 
data e horário constantes da página inicial deste Edital, com a divulgação das 
Propostas de Preços recebidas e o início da etapa de lances, as quais deverão estar 
em perfeita consonância com as especificações e condições detalhadas no Projeto 
Básico/Termo de Referência (Anexo I) deste Edital. 
 
6.2. Todos os horários estabelecidos no edital, no aviso e durante a sessão pública 
observarão, para todos os efeitos, o horário de Brasília/DF, inclusive para contagem 
de tempo e registro no sistema eletrônico e na abertura do certame. 
 
6.3. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que 
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no Edital (§ 2º do Art. 
22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.4. A desclassificação da proposta será sempre fundamentada e registrada no 
sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes (§ 3º do 
Art. 22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
6.5. As propostas contendo a descrição do objeto, valor e eventuais anexos estarão 
disponíveis na internet (§ 5º do Art. 22 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 
2005). 
 



 

6.6. Não havendo expediente, por qualquer razão, na Embrapa, na data 
estabelecida no preâmbulo deste Edital, a sessão inaugural será realizada em nova 
data a ser informada. 
 

SEÇÃO VII 
DA FORMULAÇÃO DE LANCES 

 
7.1. Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo a licitante imediatamente 
informada do recebimento e do valor, consignado em registro (§ 1º do Art. 24 do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.2. Na formulação dos lances deverão ser observados os seguintes aspectos: 
 

7.2.1. As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário 
fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital (§ 2º 
do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
7.2.2. A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela 

ofertado e registrado pelo sistema (§ 3º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 

 
7.2.3. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado em primeiro lugar (§ 4º do Art. 24 do Decreto 
n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
7.3. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em 
tempo real, do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelas 
demais empresas licitantes, vedada a identificação da licitante (§ 5º do Art. 24º  do 
Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.4. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa de lances, se o 
sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes os lances continuarão sendo 
recebidos, sem prejuízo dos atos realizados (§ 10º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 
 

7.4.1. Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, 
a sessão do pregão na forma eletrônica será suspensa e terá reinício 
somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos participantes no 
endereço utilizado para divulgação (§ 11º do Art. 24 do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 

 
7.5. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro 
(§ 6º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

7.5.1. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 
lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) 



 

minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente 
encerrada a recepção de lances (§7º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 
31 de maio de 2005). 

 
7.6. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar pelo 
sistema eletrônico contraproposta diretamente à licitante que tenha apresentado o 
lance mais vantajoso, para que seja obtida uma melhor proposta, observando o 
critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas 
previstas no edital (§ 8º do Art. 24 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
7.7. O Pregoeiro/sistema anunciará a licitante detentora da melhor proposta, 
imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão publica ou, 
quando for o caso, após a negociação e decisão pelo Pregoeiro acerca da aceitação 
do lance de menor valor. 
 

SEÇÃO VIII 
DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
8.1. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento a todas as 
especificações e condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
8.2. Analisada a aceitabilidade dos preços obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado 
de julgamento das Propostas de Preços. 
 
8.3. A classificação das propostas será pelo critério de menor preço por item, sendo 
adjudicado à licitante que apresentar o lance de menor preço por item e atenda as 
exigências editalícias. 
 
8.4. Se a proposta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta subsequente e, assim 
sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao edital (§ 5º do Art. 25 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 

8.4.1. Ocorrendo a situação mencionada no item anterior, o Pregoeiro poderá 
negociar com a licitante para obter melhor preço. 

 
8.5. No julgamento da habilitação e das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros 
ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a 
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação (§ 3º 
do Art. 26 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
8.6. Atendendo aos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, após a etapa de lances, sendo verificado o empate, será assegurado, como 
critério de desempate, preferência de contratação para empresas enquadradas na 
definição de microempresas e empresas de pequeno porte.  
 



 

8.6.1. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas 
apresentadas pelas microempresas ou empresas de pequeno porte 
sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de 
licitantes não enquadradas nos conceitos abrangidos pela LC nº 
123/2006. 

 
8.7. Para efeito do item 8.6, ocorrendo empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
 

8.7.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será 
convocada, automaticamente pelo sistema, para, querendo, apresentar 
nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do 
certame, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento da 
etapa de lances, sob pena de preclusão do direito de preferência na 
contratação; 

 
8.7.2. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de 

pequeno porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as 
remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 
8.6.1, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito; 

 
8.7.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no 
intervalo estabelecido no subitem 8.6.1, será realizado sorteio entre elas 
para que se estabeleça aquela que primeiro poderá apresentar melhor 
oferta; 

 
8.7.4. O disposto no subitem 8.6 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 

 
8.8.  Na hipótese de não contratação da microempresa ou da empresa de pequeno 
porte nos termos previstos no subitem 8.6, será assegurada preferência na 
contratação, nos termos do disposto no art. 3º da Lei nº 8.248/1991, às licitantes 
fornecedoras dos bens, observada a seguinte ordem: 
 

I - bens com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o 
Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo 
Federal; 

II - bens com tecnologia desenvolvida no País; e 

III - bens produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder 
Executivo Federal.  

 
8.8.1. A aplicação das regras de preferência previstas neste item ocorrerá 

com a classificação das licitantes cujas propostas finais estejam 



 

situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, 
conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do 
direito de preferência. 

 
8.8.2. Efetivada a classificação referida no item 8.8.1, serão convocadas as 

licitantes classificadas que estejam enquadradas no inciso I do item 8.8 
acima, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do 
direito de preferência  e para que possam oferecer nova proposta ou 
novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em 
que será declarada vencedora do certame. 

 
8.8.3. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 8.8.2, por 

qualquer motivo, serão convocadas as licitantes classificadas que 
estejam enquadradas no inciso II do item 8.8 acima, na ordem de 
classificação, para a comprovação e o exercício do direito de 
preferência  e para que possam oferecer nova proposta ou novo lance 
para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será 
declarada vencedora do certame. 

 
8.8.4. Caso a preferência não seja exercida na forma do item 8.8.3, por 

qualquer motivo, serão convocadas as licitantes classificadas que 
estejam enquadradas no inciso III do item 8.8 acima, na ordem de 
classificação, para a comprovação e o exercício do direito de 
preferência  e para que possam oferecer nova proposta ou novo lance 
para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será 
declarada vencedora do certame. 

 
8.8.5. No caso de empate de preços entre licitantes que se encontrem na 

mesma ordem de classificação, proceder-se-á ao sorteio para escolha 
do que primeiro poderá ofertar nova proposta. 

 
8.8.6. As microempresas(ME) e empresas de pequeno porte que atendam ao 

disposto nos incisos do item 8.8  terão prioridade no exercício do direito 
de preferência em relação às médias e grandes empresas 
enquadradas no mesmo inciso. 

 
8.8.7. Caso nenhuma licitante classificada venha a exercer o direito de 

preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e 
julgamento previstas na Lei nº 10.520/2002, no Decreto 5.450/2005 e 
neste Edital, ou seja, o objeto licitado será adjudicado em favor da 
proposta originalmente vencedora do certame. 

 
8.9. Para efeitos deste Edital, consideram-se bens de informática com tecnologia 
desenvolvida no País aqueles cujo efetivo desenvolvimento local seja comprovado 
junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia, na forma por este regulamentada. 
 



 

 

SEÇÃO IX 
DA PROPOSTA DE PREÇOS IMPRESSA E DO SEU ENVIO 

 
9.1. Encerrada a etapa de lances da sessão pública, a licitante detentora da melhor 
oferta deverá formular, de imediato, encaminhando, no prazo máximo de 2 (duas) 
horas após solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico, através do fax n.º (061) 
3448-1797, a respectiva Proposta de Preços (Anexo IV) impressa ajustada em 
conformidade com os lances eventualmente formulados, contendo as especificações 
detalhadas do objeto ofertado, recomposta em função do valor vencedor na etapa de 
lances, juntamente com os documentos exigidos para habilitação na Seção X, 
devendo o original da mencionada proposta impressa, bem como a cópia 
autenticada e/ou original dos demais documentos ser encaminhado no prazo 
máximo de 2 (dois) dias úteis, a partir do encerramento da sessão pública, 
estabelecido neste Edital, ao Setor de Compras, na Embrapa Café, situada em 
(Endereço Completo) PqEB – Parque Estação Biológica.Av. W3 Norte (final). Ed. 
Sede da Embrapa. Sala 307. Caixa Postal 008815. 70770-901 - Brasília – DF. 
Telefones: (061)3448-2004, 3448-4580 e Fax: (061) 3448-1797. 
 

9.1.1. Os documentos a serem apresentados para cumprimento desta 
exigência são os relacionados nas Seções IX e X deste Edital. 

 
9.2. A Proposta de Preços (modelo - Anexo IV), deverá ser apresentada, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, datilografada ou 
impressa, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras ou 
entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricada em todas as folhas pelo 
representante legal da licitante proponente, contendo os dados e condições abaixo: 

 
9.2.1. nome ou razão social da licitante, CNPJ/MF, Inscrição Estadual, 
endereço completo, telefone, fax e endereço eletrônico (e-mail/Home 
Page), dados bancários (nome e número do banco e da agência e n.º 
da conta corrente), bem como: nome, estado civil, profissão, CPF, 
Carteira de Identidade, domicílio e cargo na empresa, de seu 
representante legal, para fins de assinatura do Contrato; 
 
9.2.2. especificação dos produtos, conforme Anexo I deste Edital; 
 
9.2.3. preço unitário e global da proposta em algarismos e por extenso; 
 
9.2.4. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias 
corridos, contado da data da sessão pública de recebimento da 
proposta de preços. A ausência desta indicação será entendida como 
aceitação tácita dessa condição; 
 
9.2.5. declaração expressa de que o preço proposto inclui todos os 
custos e despesas, tais como e sem se limitar a custos diretos e 



 

indiretos, mão-de-obra, materiais, tributos incidentes, taxa de 
administração, encargos sociais, trabalhistas, seguros, fretes, 
embalagens, montagem, lucro, despesas acessórias e outros encargos 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus 
anexos; 
 
9.2.6. declaração de que o preço proposto será fixo e irreajustável; 
 
9.2.7. Marca dos produtos ofertados, com o prazo de garantia contado 
a partir da data de recebimento dos produtos. 
 
9.2.8. Garantia de qualidade e de substituição dos produtos rejeitados 
pela Embrapa. 
 
9.2.9. Declaração de ciência e aceitação das condições do Edital e 
seus Anexos, especialmente as fixadas para entrega do produto e 
pagamento. A ausência desta indicação será entendida como 
aceitação tácita dessas condições. 

 
9.3. Com o objetivo de evitar a desclassificação da proposta, é importante que as 
licitantes preencham suas propostas de acordo com o modelo apresentado no 
Anexo IV. 

 
SEÇÃO X 

DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro examinará a proposta classificada 
em primeiro lugar quanto à compatibilidade do preço em relação ao estimado para 
contratação e verificará a habilitação da licitante conforme disposições do Edital. 
 
10.2. A habilitação das licitantes será verificada por meio do SICAF, nos documentos 
por ele abrangidos, inclusive habilitação parcial válida, quando dos procedimentos 
licitatórios realizados por órgãos integrantes do SISG ou por órgãos ou entidades 
que aderirem ao SICAF. 
 

10.2.1. Os documentos abrangidos pelo SICAF quanto a documentação 
obrigatória são as certidões relativas à regularidade fiscal com a 
Fazenda Nacional, o Sistema de Seguridade Social e o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS e quanto a habilitação parcial 
são a regularidade perante a receita municipal, estadual/distrital e 
balanço.  

 
10.2.2. A comprovação da boa situação financeira será avaliada 

automaticamente pelo SICAF, com base na obtenção dos índices de 
liquidez geral(LG), solvência geral(SG) e liquidez corrente(LC), devendo 
ser todos eles maiores ou iguais a 1 (um). 

 



 

10.2.2.1 A licitante que apresentar resultado menor que 1(um), no cálculo de 
quaisquer dos índices referidos no item acima, ou menor que 1(um), no 
cálculo dos índices mencionados acima, deverá comprovar que possui 
patrimônio líquido mínimo de 10%(dez por cento) do valor estimado 
anual previsto no Termo de Referência – Anexo I deste Edital (§ 3º do 
art. 31 da Lei 8.666/93). 

 
10.2.3. A regularidade de toda a documentação acima, exigida para 

habilitação na licitação, deverá ser mantida durante todo o período de 
vigência contratual.  

 
10.3. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no 
SICAF, inclusive quando houver necessidade de envio de anexos, deverão ser 
apresentados inclusive via fax, no prazo definido no edital, após solicitação do 
Pregoeiro no sistema eletrônico. 
 
10.4. Para fins de habilitação, a verificação pelo órgão promotor do certame nos 
sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidão constitui meio legal de 
prova. 
 
10.5. Além da regularidade no SICAF, inclusive habilitação parcial válida, a licitante 
da melhor oferta deverá apresentar, para fins de comprovação de habilitação: 
 

10.5.1. Declaração, conforme art. 32, § 2º, da Lei nº. 8.666/93, de que inexiste 
fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo do 
Anexo II deste Edital. 

 
10.5.2. Declaração, em cumprimento ao estabelecido no inciso XXXIII do art. 

7º da Constituição Federal, conforme constante do Anexo II deste 
Edital. 

 
10.5.3. Atestado(s) de Capacidade Técnica fornecido(s) por Instituições 

Públicas ou Privadas compatíveis em quantidade e prazos com o 
objeto deste Edital, que comprovem a capacidade do licitante de 
realizar seu objeto. 

 
10.5.4. Declaração de comprovação, exigida somente para microempresas e 

empresas de pequeno porte, de enquadramento em um dos dois 
regimes, caso tenha se valido dos benefícios criados pela Lei 
Complementar nº 123/2006, no decorrer desta licitação, emitida pelo 
contador da empresa e assinada por seu representante legal, nos 
termos do Anexo II, deste Edital. 

 
10.5.5. Declaração de Elaboração Independente de Proposta, a ser 

preenchida no Portal de Compras do Governo Federal – Comprasnet; 
 



 

10.5.6. Comprovação, pelas licitantes, para o exercício do direito de 
preferência, de que atendem aos requisitos estabelecidos nos inciso I, 
II e III  do art. 5º do Decreto 7.174/2010. 

 

10.5.6.1. A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de 
informática ofertados será feita mediante apresentação do 
documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos 
fiscais regulamentados pelo Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 
2006, ou pelo Decreto no 6.008, de 29 de dezembro de 2006.  Essa 
comprovação será feita: 

a)  eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico 
oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus -
 SUFRAMA; ou 

b)  pela apresentação pela licitante de documento expedido 
para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e 
Tecnologia ou pela SUFRAMA.  

10.5.6.2.  Certificação(ões) emitida(s) por instituições públicas ou privadas 
credenciadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 
Qualidade Industrial- INMETRO, que ateste(em), conforme 
regulamentação específica, a adequação dos seguintes requisitos:  

10.5.6.2.1. segurança para o usuário e instalações; 

10.5.6.2.2. compatibilidade eletromagnética; e 

10.5.6.2.3. consumo de energia. 

 
10.6. A licitante vencedora poderá comprovar a regularidade por meio de 
apresentação de documentação válida na data do certame ao Pregoeiro, caso se 
constate o vencimento de algum documento no SICAF. 
 
10.7. Os documentos necessários à habilitação, quando apresentados por qualquer 
processo de cópia, deverão estar acompanhados dos seus originais ou autenticados 
por cartório competente ou por membro da equipe de apoio. Também serão aceitas 
publicações em órgãos da imprensa oficial, ou ainda nos termos da legislação 
pertinente a cada documento. 
 
10.8. Será considerada inabilitada , a licitante que: apresentar documentação 
incompleta, ou em desacordo com o edital e legislação em vigor; tiver comprovado 
mau desempenho no cumprimento de compromissos assumidos junto à 
Administração Federal; estiver suspenso, nos termos da legislação vigente, do 
direito de licitar e de contratar com Administração Pública Federal (direta ou 
indireta); tiver sido multada por inadimplência e não houver, ainda, comprovado o 



 

pagamento ou recolhimento da multa; e deixar de atender as demais exigências 
deste edital e das legislações relacionadas com processos licitatórios. 
 
10.9. A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeitos de assinatura do Contrato. 
 
10.10. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação 
em certames licitatórios, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 
 
10.11. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado prazo de 2 (dois) dias úteis, para as empresas tipificadas no subitem 
acima, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame. 
 
10.12. A não regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima 
implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas 
no presente Edital e na legislação, sendo facultado à Administração convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do Contrato, ou 
revogar a licitação. 
 

SEÇÃO XI 
DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
11.1. Até 2 (dois) dias, úteis, antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
qualquer pessoa poderá impugnar o Edital do Pregão, na forma eletrônica (Art. 18 
do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005), através do e-mail 
compras.cafe@embrapa.br, devendo a impugnação conter todos os dados da 
impugnante (nome, CNPJ, endereço e e-mail), para competente resposta. 
  
11.2. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser 
enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura 
da seção pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet no endereço 
eletrônico compras.cafe@embrapa.br, Art. 19 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio 
de 2005).  
 
11.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do 
Edital, decidir sobre a impugnação no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas (§ 1º do 
Art. 18 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
11.4.  Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada 
nova data para realização do certame (§ 2º do Art. 18 do Decreto n.º 5.450, de 31 de 
maio de 2005). 
 

 
 



 

 
SEÇÃO XII 

DOS RECURSOS 
 
12.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, 
manifestar de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, a intenção 
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação 
das razões de recurso, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para, 
querendo, apresentarem contra-razões em igual prazo, que começará a correr do 
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa de seus interesses (Art. 26 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 
  
12.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante quanto à intenção de 
recorrer importará na decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro 
autorizado a adjudicar o objeto à licitante vencedora (§ 1º do Art. 26 do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
12.3. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 
insuscetíveis de aproveitamento (§ 2º do Art. 26 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio 
de 2005). 
 
12.4. Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito 
suspensivo, ressalvada a hipótese do mesmo declará-lo. 
 
12.5. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos interpostos 
contra suas decisões e ao Sr. Gerente Geral da Embrapa Café, a decisão final sobre 
os recursos contra atos do Pregoeiro. 
 
12.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados 
no Setor de Compras da Embrapa Café, localizada na PqEB – Parque Estação 
Biológica.Av. W3 Norte (final). Ed. Sede da Embrapa. Sala 307. Caixa Postal 008815 
70770-901 - Brasília - DF, no horário de 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 16:30, em dias 
úteis. Telefones: (061) 3448-2004, 3448-4580. Fax: (061) 3448-1797, E-mail: 
compras.cafe@embrapa.br. 
 

SEÇÃO XIII 
DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 
13.1. A adjudicação do objeto deste certame será viabilizada pelo Pregoeiro sempre 
que não houver interposição de recurso, e pela autoridade superior quando da 
existência de recurso (inciso IX do Art. 11 e inciso V do Art. 8º, ambos do Decreto n.º 
5.450, de 31 de maio de 2005). 
 
13.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a 
autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório 
(Art. 27 do Decreto n.º 5.450, de 31 de maio de 2005). 



 

 
13.2.1. Após a homologação referida no caput, o adjudicatário será 

convocado para assinar o Contrato com a Embrapa Café no prazo de 5 
(cinco) dias da convocação(§ 1º, Art. 27 do Decreto n.º 5.450 , de 31 de 
maio de 2005). 

 
13.2.2. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições 

de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pela 
licitante durante a vigência do ajuste (§ 2º, Art. 27 do Decreto n.º 5.450, 
de 31 de maio de 2005). 

 
13.3. Se a vencedora da licitação não fizer a comprovação referida no subitem 
anterior ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar o Contrato, poderá ser 
convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, para, 
após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a negociação, assinar o 
Contrato, sem prejuízo das multas previstas em edital e demais cominações legais. 
(§ 3º, Art. 27 do Decreto n.º 5.450 , de 31 de maio de 2005). 
 

SEÇÃO XIV 
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 
14.1. A licitante  será sancionada com o impedimento de licitar e contratar com a 
Administração Pública e será descredenciada no SICAF e no cadastro de 
fornecedores da Embrapa, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de multa 
de até 20%(vinte por cento) do valor estimado para a contratação e demais 
cominações legais, nos seguintes casos: 
 

14.1.1 cometer fraude fiscal; 
14.1.2 apresentar documento falso; 
14.1.3 fizer declaração falsa; 
14.1.4 comportar-se de modo inidôneo; 
14.1.5 não assinar o contrato no prazo estabelecido; 
14.1.6 deixar de entregar a documentação exigida no certame; 
14.1.7 não mantiver a proposta 
 

14.2. Para os fins do item 14.1.4, reputar-se-ão inidôneos atos como os descritos 
nos artigos 90 e seguintes da Lei nº 8.666/93. 

 
14.3. Além do previsto nos subitens anteriores, pela inexecução total ou parcial das 
obrigações assumidas e pela verificação de quaisquer das situações previstas no 
art. 78, incisos I a XI da Lei n.º 8.666/93, a Embrapa poderá aplicar à licitante 
contratada as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações legais e 
da reparação dos danos causados à Embrapa:  
 

14.3.1. advertência; 



 

 
14.3.2. multa; 
 

14.4. Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo. 
 
14.5. A aplicação da penalidade ocorrerá após defesa prévia do interessado, no 
prazo de 05(cinco) dias úteis a contar da intimação do ato. 
 
14.6. Das penalidades de que tratam as alíneas “a” e “b” cabe recurso ou pedido de 
representação na forma da legislação em vigor.  
 
14.7. A penalidade de advertência será aplicada quando ocorrer o descumprimento 
das obrigações assumidas, desde que sua gravidade, a critério da Embrapa , 
mediante justificativa, não recomende a aplicação de outra penalidade, exceto nos 
casos de reincidência dos fatos que ensejaram a advertência, quando deverá ser 
aplicada penalidade de multa na forma da alínea “c” do item 14.8 infra. 
 
14.8. A penalidade de multa será aplicada nos seguintes casos e proporções: 

 
a) recusa injustificada da adjudicatária em assinar o Contrato no prazo 
estabelecido: 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato; 
 
b) atraso na entrega do objeto da licitação, ou parte dele, em relação ao 
prazo estipulado: 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento), por dia de 
atraso, sobre o valor do produto não entregue, até no máximo de 10% (dez 
por cento), sobre o valor global do contrato, o que ensejará a rescisão 
contratual; 

 
c) ocorrência de qualquer outro tipo de inadimplência não abrangido pelas 
alíneas anteriores: 10% (dez por cento) do valor global do Contrato para 
cada evento.  

 
14.8.1. A penalidade de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as 

demais sanções e a sua cobrança não isentará a obrigação de indenizar 
eventuais perdas e danos. 

 
14.8.2. As multas deverão ser recolhidas na conta única UG e Gestão da 

Embrapa, através de GRU, mediante Comprovante de Recolhimento, no 
prazo de 5(cinco) dias a contar da intimação, podendo a Embrapa 
descontá-las, na sua totalidade ou em parte, do pagamento a ser 
efetuado à da contratada e/ou da garantia prestada (quando for o caso).  

 
14.8.2.1.Se o valor a ser descontado pela Embrapa for insuficiente, ficará 

a contratada obrigada a recolher a importância devida no prazo de 
5(cinco) dias, contados da comunicação oficial. 



 

 
14.8.3. O valor total das multas, aplicadas na vigência do contrato, não 

poderá ultrapassar 20% (vinte por cento) do seu valor global, o que 
ensejará a sua rescisão. 

 
14.9. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF (parágrafo único 
do art. 28 do Decreto 5.450 , de 31 de maio de 2005). 
 

SEÇÃO XV 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 

 
15.1. A contratação decorrente do presente certame dar-se-á mediante a assinatura 
de Contrato, no prazo de 5 (cinco) dias, após a convocação da licitante vencedora. 
As condições previstas neste Edital integrarão o ajuste a ser firmado independente 
de transcrição. 
 
15.2. Como condição para assinatura do Contrato, a(s) licitante(s) vencedora(s) 
deverá(ão) manter as mesmas condições de habilitação exigidas neste Edital. 
 
15.3. A contratada, assim entendido aquela que firmar qualquer tipo de ajuste com a 
Embrapa, fica obrigada a acatar, nas mesmas condições desta convocação, por ato 
unilateral da contratante, os acréscimos e/ou supressões que se fizerem 
necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial, conforme o 
§ 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. 
 
15.4. Caso a licitante vencedora não apresente situação regular no ato da 
contratação, ou caso venha recusar-se a celebrá-lo, injustamente, dentro do prazo 
estabelecido e na vigência de sua proposta, sujeitar-se-á às sanções cabíveis 
reservando-se à Embrapa o direito de, independentemente de qualquer aviso ou 
notificação, revogar a licitação ou convocar os remanescentes, respeitando-se a 
ordem de classificação, respectivamente a cada item. 
 
15.5. Previamente à contratação, a Embrapa verificará a existência de registro da 
licitante vencedora no cadastro informativo dos créditos não quitados no setor 
público federal (CADIN), conforme previsto no art. 6º da Lei n.º 10.522, de 19/07/02. 

 
SEÇÃO XVI 

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
16.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, correrão à 
conta dos recursos consignados na proposta orçamentária do Orçamento Geral da 
União, para o exercício de 2010, a cargo da Embrapa, na Gestão/UG:135097, no 
Elemento de Despesas: 4490052, PTRES: 001600, Fonte de Recursos: 0180.  
 

 
 



 

 
SEÇÃO XVII 

DO PAGAMENTO 
 
17.1. O(s) pagamento(s) à(s) Licitante(s) a ser(em) Contratada(s), será(ão) 
efetuados em moeda corrente nacional, até 15 (quinze) dias corridos após o 
recebimento definitivo do produto mediante apresentação das notas fiscais 
devidamente atestadas pela Embrapa. 
 
17.2. Caso o produto seja recusado ou o correspondente documento fiscal 
apresente incorreção, o prazo de pagamento será contado a partir da data de 
regularização da entrega ou do documento fiscal, a depender do evento. 
 
17.3. Caso não haja expediente na Embrapa no dia do vencimento da Nota Fiscal, 
fica o pagamento prorrogado para o 1º dia útil subsequente. 
 
17.4. O pagamento será realizado através de Ordem de Pagamento Bancária, em 
conta e agência bancária a serem especificadas pela CONTRATADA na nota fiscal. 

 
17.5. A suspensão do pagamento não autoriza a paralisação da obrigação da 
contratada de entrega do produto, estando a mesma sujeita às penalidades cabíveis 
por inadimplemento, bem como a responder pelos danos e prejuízos decorrentes, se 
assim proceder; 
 
17.6. A Embrapa não acatará a negociação de duplicatas com bancos ou outras 
instituições financeiras; 
 
17.7. Os valores porventura pagos com atraso, desde que a Contratada não tenha 
concorrido de alguma forma para tanto, sofrerão correção monetária pela variação 
do IPCA, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês, pro rata die. 
 

 
SEÇÃO XVIII 

DO RECEBIMENTO 
 
18.1. A entrega do objeto desta licitação será executada na forma, quantidade, 
endereço e prazo previstos no Termo de Referência (Anexo I) e no Contrato, que 
integra este Edital. 
 
18.2. O prazo de entrega do(s) produto(s), não poderá ser superior a 15 (quinze) 
dias úteis, contados a partir da data de assinatura do Contrato. 
 
18.3. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá(ão) efetuar a entrega do(s) produto(s) no 
endereço indicado no ANEXO I deste Edital, acondicionados adequadamente, de 
forma a permitir completa segurança durante o transporte. 
 



 

18.4. Os volumes contendo o(s) produto(s) deverão ser identificados externamente 
com os dados constantes da nota fiscal e o endereço de entrega. 
 
18.5. Por ocasião do recebimento do(s) produto(s), a Embrapa reserva-se o direito 
de proceder a inspeção de qualidade do(s) mesmo(s) e a rejeitá-lo(s), no todo ou em 
parte, se estiver(em) em desacordo com as especificações técnicas do objeto 
licitado, obrigando-se a licitante contratada a promover a devida substituição, 
observados os prazos contratuais. 
 
18.5. O aceite do(s) produto(s), pela Embrapa, não exclui a responsabilidade civil da  
licitante contratada por vícios de qualidade ou técnico do produto ou em desacordo 
com as especificações estabelecidas neste Edital, verificadas posteriormente. 
 

SEÇÃO XIX 
DA REVOGAÇÃO E DA ANULAÇÃO 

 
19.1. A Embrapa poderá revogar a licitação por razões de interesse público 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou a requerimento da parte interessada, mediante justificativa 
circunstanciada da autoridade competente, escrita e fundamentada, não gerando 
direito de indenizar quando anulada por motivo de ilegalidade, ressalvado o disposto 
no parágrafo único do art. 59 da Lei n.º 8.666/93, assegurado o contraditório e a 
ampla defesa. A nulidade do procedimento licitatório induz à do Contrato. 
 

SEÇÃO XX 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da 
licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que 
deveria constar originariamente da documentação de habilitação e proposta.  
 
20.2. Fica assegurado à autoridade competente, para aprovação do procedimento 
licitatório, o direito de revogá-lo em face das razões de interesse público, por motivo 
de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 
justificar tal conduta, devendo anulá-lo por ilegalidade de ofício ou por provocação 
de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado (Art. 29 do Decreto 5.450, 
de 31 de maio de 2005).  
 

20.2.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do Contrato (§1º do art. 
29 do Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005).  

 
20.2.2. As licitantes não terão direito a indenização em decorrência da 

anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado 
de boa fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no 
cumprimento do instrumento contratual (§2º do art. 29 do Decreto 5.450, 
de 31 de maio de 2005).  



 

 
20.3. As licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Embrapa não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.  
 
20.4. As licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e 
dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.  
 
20.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-
á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos 
em dias de expediente na Embrapa.  
  
20.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o 
interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação (Parágrafo 
Único, do Art. 5° do Decreto 5.450, de 31 de maio d e 2005).  
 
20.7. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à 
contratação.  
 
20.8. Fica eleito o Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal, Seção Judiciária de 
Brasília/DF, para dirimir questões relativas ao presente Edital, com renúncia a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

 
20.9. Os casos não previstos neste Edital e as poss íveis dúvidas existentes 
serão resolvidos pelo Pregoeiro por meio eletrônico , até três dias úteis 
anteriores a data fixada para abertura da sessão pú blica, pelo e-mail: 
compras.cafe@embrapa.br. 

20.10. Integram este Edital os seguintes anexos: 
 
 
 
I -  TERMO DE REFERÊNCIA 
II - MODELOS DE DECLARAÇÕES 
III -  MODELO DA ORDEM DE COMPRA E SERVIÇO – OCS 
IV -  MODELO DE PROPOSTAS 
 
 
 

Brasília/DF, __de _________ de ____. 
 
 

___________________________________ 
 Gerente-Geral da Embrapa Café 

 
 



 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2010 – Embrapa Café 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
1. DO OBJETO 
 
Este Termo de Referência foi elaborado com objetivo de descrever as condições 
para a contratação da aquisição de equipamentos de informática para a Embrapa 
Café. 
 
2. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO 
 
O fornecedor deverá assegurar o pleno cumprimento das obrigações no prazo 
estipulado, na quantidade e qualidade dos materiais especificados e contidos neste 
termo. 
 
3. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 
 
Será adotado como critério para a contratação dos serviços especificados o menor 
preço ofertado por item. 
 
4. DESCRIÇÃO DOS ITENS 
Os itens a serem contratados são os seguintes: 
 

Item Especificação Qtde 
1 Impressora Laserjet Colorida - Impressão Frente e 

Verso Automática e Placa de Rede, com as seguintes 
especificações: 
 
.  Velocidade: 21/21 ppm Carta, 20/20 ppm A4 (3x5 - 
Legal); 
.  Conectividade: USB 2.0 high-speed e rede ethernet 
10/100 integrada; 
.  Instant-on Copy: velocidade FCO (segundos) 
colorido/PB: 27/20 do ADF e 17.3/15.3 do flatbed; 
.  Produtividade: ADF multiuso para 50 folhas e bandeja 
de entrada para 250 folha ; 
ColorSphere + ImageRet 3600 (600 x 600 dpi); 
.  Duplex Automático 
.  Facilidade de uso de software: suporte a PCL 5 e 6; e 
PostScript (emulação nível 3); 
.  Processador interno de 540MHz, memória de 128 MB 
RAM – expansível a 384 MB; 
. Velocidade de impressão  
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. Qualidade normal, preto, carta Até 21 ppm  

. Qualidade normal, cor, carta Até 21 ppm  

. Qualidade otimizada, preto, carta Até 21 ppm  

. Saída da primeira página impressa, preto, carta em 
17,2 segundos  

. Qualidade de resolução de impressão otimizada, preto 
Até 600 x 600 dpi  
. Qualidade de resolução de impressão otimizada, cor Até 
600 x 600 dpi  
. Tecnologia de resolução de impressão ImageREt 3600  
. Capacidade de entrada padrão Até 300 folhas; bandeja 
1: até 50 folhas; bandeja 2: até 250 folhas  
. Capacidade de entrada máxima Até 550 folhas  
. Capacidade de entrada máxima (bandeja 1) Folhas: 50, 
transparências: 50, envelopes: 10  
. Capacidade de entrada máxima (bandeja 2) Folhas: 250, 
envelopes: 10  
. Capacidade de entrada máxima (bandeja 3) Folhas: 250, 
envelopes: 10  
. Capacidade de saída padrão Até 150 folhas  
. Capacidade de saída máxima Até 150 folhas  
. Ciclo de trabalho Até 40000 páginas  
. Volume recomendado de páginas por mês 750 a 2000 
páginas por mês  
. Tipos de papel Papel (comum, brochura, colorido, 
brilhante, timbrado, fotográfico, sulfite, pré-impresso, pré-
perfurado, reciclado, áspero), transparências, etiquetas, 
envelopes  
. Capacidade de bandeja para papel, máxima 3 bandejas  
Impressão frente e verso Automática (padrão)  
. Tamanhos de papel Bandeja 1: 76 x 127 a 216 x 356 
mm; bandeja 2, bandeja 3 opcional: 100 x 148 a 216 x 
356 mm  
. Número de cartuchos de impressão 4 (1 preto, 1 ciano, 1 
magenta, 1 amarelo)  
. Conectividade padrão Porta USB de alta velocidade, 
Fast Ethernet 10/100Base-TX embutida  
. Conectividade opcional Nenhum  
. Portas E/S externas 1 USB, 1 Ethernet  
. Pronto para rede Padrão (Ethernet embutida)  
. Memória padrão 128 MB  
. Memória máxima 384 MB  
. Slots de memória 1 slot, 144 pinos, DDR2 DIMM  
. Cabo em caixa Sim, 1 cabo USB (região AP); 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 



 

em todo o Território Nacional.  
2 Impressora Multifuncional, com as seguintes 

especificações: 
 
. Funções: imprimir, copiar e digitalizar; 
. Velocidade de impressão preto (rascunho A4): até 30 
ppm; 
. Velocidade de impressão cor (rascunho A4): até 28 ppm; 
. Velocidade de impressão cor (rascunho foto 10 x 15): até 
16  ppm; 
. Ciclo de trabalho (mensal, A4): impressora: até 2500 
páginas; cópia até 1250 paginas;  
. Qualidade de impressão cor(ótima): até 4800 x 1200 dpi 
otimizados em cores (ao imprimir de um computador em 
papeis fotográficos e 1200 dpi de entrada; 
. Qualidade de impressão preto (ótima): até 600ppp; 
. Tecnologia de impressão: jato de tinta térmico; 
. Bandeja para 125 folhas; fotográfica para 20 folhas; 
envelopes até 15; 
. Impressão frente e verso: manual; 
. Memória padrão: 64 MB; 
. Memória máxima: 64 MB; 
. Digitalização scaner: base plana; 
. Resolução ótica de digitalização do scanner: até 1200 
dpi; 
Profundidade de bits do scaner: 48 bits; 
. Monitor: tela de toque LCD de 2,39 “ 
Conectividade padrão: 1 USB, 1 PictBridge; 1 802.11g/b 
sem fio. 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnica em 
todo o Território Nacional. 
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3 No Break, com as seguintes configurações:  
 
. Capacidade 600V, entrada bi-volt, saída 120V, 4-6 
saídas para tomadas. 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 
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4 Impressora multifu ncional Officejet, com as seguintes 
especificações 
 
. Funções: Imprimir, copiar, digitalizar, fax; 
. Velocidade de impressão preto (rascunho, A4): até 35 
ppm; 
. Velocidade de impressão cor (rascunho, A4): até 34 
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ppm; 
. Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 15000 páginas; 
. Qualidade de impressão cor (ótima): Impressão colorida 
até 4800 x 1200 dpi; Papel fotográfico 1200 x 1200 dpi ; 
. Volume mensal de páginas: 250 até 1250; 
. Tecnologia de impressão: Jato de Tinta Térmico; 
. Qualidade de impressão preto (ótima): Até 1200 x 1200 
dpi; 
. Bandeja de entrada para 250 folhas opcional; 
. Bandeja de entrada para 250 folhas, alimentador 
automático de documentos (ADF) para 35 folhas; 
. Manuseamento de papel de standard/saída: Bandeja 
para 150 folhas; 
. Capacidade máxima de entrada (envelopes): Até 20; 
. Opções de impressão frente e verso; 
. Tamanhos de mídia suportados: (210 x 297 mm), (148 x 
210 mm), (105 x 148 mm), (176 x 250 mm), (125 x 176 
mm), (162 x 229 mm), (114 x 162 mm), 100 x 150 mm; 
. Tipos de suportes suportados: Papel (folheto, jato de 
tinta, normal), fotográfico, envelopes, postais (arquivo), 
transparências; 
. Velocidade do processador: 384 MHz; 
. Memória padrão: 64 MB; 
. Memória máxima: 64 MB; 
Especificações do scanner 
. Tipo de digitalização: Base plana, alimentador 
automático de documentos; 
. Resolução ótica de digitalização: até 4800 dpi; 
. Profundidade de bits: 48 bits; 
. Tamanho da digitalização no scanner de mesa 
(máximo): 216 x 297 mm; 
Especificações de fotocopiadora 
. Velocidade de cópia (preto, qualidade de rascunho, A4): 
até 35 com; 
. Resolução de cópia (texto em preto): Até 1200 x 600 dpi; 
. Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): Até 
1200 x 600 dpi 
. Dimensionamento da copiadora: 25 até 400%; 
. Máximo de cópias: Até 99; 
Especificações de Fax 
. Velocidade de transmissão de fax: 3 segundos por 
página; 
. Páginas A4 guardadas na memória: Até 125 páginas; 
. Resolução (preto e branco, melhor modo): Até 300 x 300 
dpi; 
. Marcação de números com a máxima velocidade: até 99; 



 

. Envio de fax adiado; 

. 48 locais de transmissão; 
Impressão fotográfica 
. Monitor: LCD; 
. Cartões de memória compatíveis: CompactFlash Type I 
e II, Memory Stick, Memory Stick Pro, Secure Digital (SD), 
High Capacity Secure Digital (SDHC), MultiMediaCard 
(MMC), cartão xD-Picture, Memory Stick Duo, Memory 
Stick Pro Duo, Memory Stick Micro (adaptador não 
incluído, adquirir separadamente); MultiMediaCard 
tamanho reduzido, RS-MMC/MMC mobile, MMCmicro; 
. Impressão sem margens: até 216 x 297 mm; 
. Conectividade padrão: USB 2.0, Ethernet, PictBridge, fax 
RJ-11; 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 

5 Impressora Laser Colorida , com as seguintes 
especificações: 
 
.  Impressão em frente e verso automática 
.  Tempo de saída da primeira página de até 8,5 segundos 
.  Tamanho máximo do papel: A4 
.  Capacidade-padrão de papel: bandeja de 250 folhas, 
mais bandeja multipropósito com uma folha 
.  Capacidade máxima de papel: 501 folhas 
.  600 x 600 interpolado (melhor qualidade de imagem em 
até 1200 x 1200) 
.  Compatível com Windows (incluindo Vista), Mac e Linux 
.  Ciclo máximo de funcionamento de 50.000 páginas por 
mês 
.  Itens inclusos: Cartucho de impressão (capacidade: 
2.000 páginas1);  Cabo de alimentação; Cabo USB; 
Software e documentação; 
. Velocidades de impressão de até 30 com até 8,5; .  
. Impressão automática em frente e verso é padrão;  
.  Capacidade de até 160 MB de memória; 
.  Bandeja opcional de 250 folhas ; 
.  600 x 600 dpi;  
.  Processador de 400 MHz; 
. Velocidade: até 30 ppm 
.  Ciclo de trabalho: até 50.000 páginas/mês 
.  Saída de papel: 150 folhas 
.  Resolução: até 1200 x 1200 dpi 
.  Processador: 400 MHz 
.  Memória: padrão 32MB expansível até 160MB 
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.  Conectividade: 10/100 Base-TX Ethernet, USB 2.0 

.  Suporte de linguagens: Compatibilidade PostScript® 
3™, emulações PCL® 6 e 5e, emulação IBM ProPrinter, 
Epson emulation, GDI 
Bandeja multifuncional: 1 folha - Tamanhos 
personalizados: 76 x 127 mm até 216 x 356 mm 
.  Bandeja 1: 250 folhas - Tamanhos: Carta, Ofício, Fólio, 
Ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, Executivo, A5, A6 
.  Bandeja 2 (opcional): 250 folhas - Tamanhos: Carta, 
Ofício, Fólio, Ofício executivo, A4, JIS B5, ISO B5, 
Executivo, A5, A6 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 

6 No Bre ak 1500VA 2 Baterias Bivolt .  
 
Cor: Cinza; Capacidade de Potência de Saída:1 15V; 
Potência Máxima Configurável: 1500VA; Tensão Nominal 
de Saída: 115V; Conexões de Saída: 4 tomadas tripolares 
+ borne bateria externa; Tensão Nominal de Entrada: 
115V/230V; Freqüência de Entrada: 60Hz; Tipo de 
Conexão de Entrada: 115V/230V; Comprimento do Cabo: 
1,2m; Intervalo de Tensão de Entrada Ajustável para as 
Principais Operações: 101,2V á 128,8V (entrada 115V); 
Intervalo de Tensão de Entrada Ajustável para as 
Principais Operações: 193,6V à 246,4V (entrada 220V); 
Baterias & Tempo de Operação: 31 minutos; Tipo de 
Bateria: 2 Baterias Seladas; Baterias Pré-Instaladas: 2; 
Tempo de Recarga Típico: 12 horas; Tempo de 
Autonomia Típico: 25% de carga: 31 minutos;  Carga total: 
3 minutos; Painel de Controle; Display de LED de status; 
Alarme Sonoro; Em modo inversor; Classe de Surto de 
Energia; 427 Joules; Filtragem; Ambiente de Operação: 
40°C; Umidade Relativa de Operação: 0,9; Elevação d e 
Operação especificado; Dissipação Térmica On-line.  
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 
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7 

Access Point  (roteador wireless)Roteador Wireless 
150mbps com switch de 4 portas e firewall integrado s 

 
Canais: 11 canais; Não Possui Voltagem; Taxa de 
Transferência: Wireless (Com fallback automático) 
150Mbps, 54Mbps, 48Mbps, 36Mbps, 24Mbps, 18Mbps, 
12Mbps, 11Mbps, 9Mbps, 0 a 40C 6Mbps, 5, 5Mbps, 
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2Mbps, 1Mbps; Padrões: IEEE 802.11g IEEE e 802.11b 
IEEE 802.3; Os recursos de firewall incluem NAT com 
VPN pass-through, filtragem MAC/IP/URL, bloqueio de 
domínios e programação; Conteúdo da Embalagem: 1 
roteador; 1 cabo RJ5, 1 CD de instalação, 1 guia rápido 
de instalação e manual do produto; Portas 
LAN/Ethernet: 4.  
 
Garantia de 3 anos e assistência técnica no  
Território Nacional 
 

8 Datashow : com as seguintes especificações:  
 
. Resolução: SVGA 800x600 Pixels  
. Luminosidade: 2.500 ANSI Lumens  
. Contraste: 2000:1 
. Conexão USB 
. Conexão S-Vídeo 
. Conexão Vídeo Componente 
. Conexão Vídeo Composto 
. Potência da lâmpada: 200W UHE, 4000 H (Alto Brilho) , 
5000 H (Baixo Brilho) 
. Cor: preto 
. Tensão/Voltagem: bivolt 
Conteúdo da Embalagem :  
. 1 Projetor  
. 1 Cabo de energia  
. 1 Controle remoto  
. 1 Cabo VGA  
. 1 Cabo USB  
. 1 Maleta para transporte  
. 1 Manual do usuário  
. 1 Adesivo de senha de proteção  
Características 
. Formato de exibição: 16:9 
. Tecnologia: 3LCD 
. Lente: Fixa . Foco Manual,FN 1:44, Foco 16,6mm, Zoom 
1.0 . 1.35 digital  
. Painel: 3 painéis LCD  
. Liga e desliga instantaneamente  
. Senha de segurança  
. Barra de segurança  
. Requisitos do Sistema: Compativel com sistema 
Windows e MAC  
. Conexões: Entrada: VGA (Mini D-sub 15 pin) x 1,Video 
composto (1 RCA) x 1, S-video (Mini DIN 4 pin) x 1, Video 
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componente (compartilhado com entrada VGA) x 1, USB 
tipo B x 1 (vídeo de computador), Audio (Mini jack) x 1; 
USB tipo B x 1 (vídeo de computador). Saida: VGA (Mini 
D-sub 15 pin) x 1 . Retorno para Monitor  
. Nível de ruído: 37 dB (alta Luminosidade) 29 dB (baixa 
Luminosidade)  
. Correção de trapézio: Vertical +/. 30 graus  
. TV Compatível: NTSC: 480 linhas de TV PAL: 560 linhas 
de TV Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-
PAL/PAL60/ SECAM 480i, 480p, HDTV: 720p, 1080i  
. Cartão de som: 1 Watt  
. Distância da projeção: 30" a 350" . 0,87m a 10,5m  
 
Garantia: 36 meses (projetor) e 3 meses (lâmpada) e  
assistência técnica em todo o Território Nacional. 
 

9 Impressora Copiadora Alsiadora a laser Cópia, Fax, 
Impressão, Digitalização.  
 
Especificações:   
. Cópia / Impressão / Digitalização a Cores;  
. Velocidade de cópia/impressão: Fax, até 30 ppm; 
.  Conectividade 10/100BaseTX Ethernet, USB 2.0 B; 
. Digitalização em rede para o PC, Scan to TWAIN 
application,  
. Digitalização para dispositivo de memória USB, 
. Digitalização para email, WIA; Compatibilidade com 
Adobe® PostScript® 3™,  
. Emulação PCL® 5e, Emulação PCL® 6, PDF 1.4;  
. Saída automática de impressão e cópia frente e verso 
padrão;  
. Alimentador automático de documentos de 50 folhas ou 
mais;  
. Capacidade de papel: 250 folhas, expansível para 500 
folhas;  
. Resolução de impressão: 600 x 600 dpi à melhor 
qualidade de imagem;  
. Destino da digitalização: aplicativos, pastas de rede do 
PC, unidade flash USB. 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 
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10 HD externo de  1 terabyte  compacto  
 
Caracteristicas:  
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. HD Externo Desktop;  
. Capacidade 1TB;  
. Conexão USB Interface USB 2.0;  
. Taxa de transferência aproximada de 25MB/s usando 
USB 2.0;  
. Energia Bivolt 110/220V;  
. Material de Corpo em alumínio;  
. Com Plug & Play;   
. Compatível com PC's, Macintosh.  
. Acampanhado dos acessorios (como HD, cabo USB, 
fonte de alimentação, CD-ROMs com Utilitários para PC e 
Mac). 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 

11 HD externo de  1 terabyte  compacto  
 
Caracteristicas:  
 
. HD Externo Desktop;  
. Capacidade 1TB;  
. Conexão USB Interface USB 2.0;  
. Taxa de transferência aproximada de 25MB/s usando 
USB 2.0;  
. Energia Bivolt 110/220V;  
. Material de Corpo em alumínio;  
. Com Plug & Play;   
. Acampanhado dos acessorios (como HD, cabo USB, 
fonte de alimentação, CD-ROMs com Utilitários para PC e 
Mac). 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 
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12 HD externo de 1 terabyte , com as seguintes 
especificações: 
 
Capacidade 1024 GB, conexão USB, Plug and Play, 
velocidade de transferência de 480 MBps. 
Especificações técnicas:  
-Interface: USB 2.0. 
-Capacidade de armazenamento: 1TB. 
-Buffer: 16MB. 
-Velocidade de Transferência de Dados: 480 Mb/seg. 
(Max). 
-Velocidade de Rotação: ecogreen mode 5400.  
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-Requisitos do Sistema: windows 7/Vista /XP/2000 Pro, 
Mac Osx 10.4.8 ou superior.  
-Conexões: USB. 
-Alimentação: cabo de força (A/C).  
Conteúdo da embalagem:  
-HD externo. 
-Fonte de alimentação externa. 
-Cabo usb. 
-Cabo de energia. 
-Manual de início rápido. 
 
. Garantia de 24 meses e assistência técnica em tod o 
o Território Nacional. 

13 Estabilizador com potência de 1000VA  
 
Especificações técnicas: 
- Potência mínima de 1000VA; 
- Tensão de entrada 115/220V; 
- Tensão de saída 115V; 
- Quantidade mínima de 4 tomadas de saída no padrão 
NBR 14136 (novo padrão); 
- Quantidade mínima de 4 adaptadores para conectar 
equipamentos com plugues antigos em tomadas do novo 
padrão; 
- Quantidade mínima de 1 adaptador para conectar 
equipamentos com plugue novo em tomadas do antigo 
padrão; 
- Certificado conforme norma NBR 14373:2006; 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 

20 

14 Kit de memória para servidor  IBM 
 
Especificações técnicas: 
- Kit de memória para servidor IBM 2 X 2 GB PC2 5300 
DDR2 SDRAM para servidor IBM System x3550, P/N 
7978A1B, Modelo 7978-A1U, SN 820BLM8. 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional. 

04 

15 Estação de Trabalho Móvel – Notebook  Avançado  
 
Especificações técnicas: 
Processador:  Deverá possuir processador com no 
mínimo 4 núcleos, memória cache L3 de no mínimo 8 MB, 
freqüência de clock interno de no mínimo 1.86 GHz e 

01 



 

barramento mínimo de 1333 Mhz. 
 
Memória:  8 GB DDR3, com frequência miníma de 1333 
Mhz (em 2 x 4 GB) Dual Channel. 
 
Disco Rígido:  01 (um) disco com capacidade de 500 GB, 
mínimo de 7200 RPM. 
 
Gravadora de CD/DVD : Uma unidade ótica interna de 
gravação de DVD+/-RW com capacidade de gravação 
DVD+R. 
 
Placa Gráfica : Placa de vídeo dedicada compatível com a 
arquitetura do processador e possuir desempenho gráfico 
otimizado para tela de 15.6", com no mínimo 1 GB de 
memória dedicada. 
 
Tela:  Possuir tela LED de alta definição (HD) 15.6". 
 
Portas de Comunicação: 
- 03 (três) portas USB 2.0; 
- 01 (uma) porta de vídeo VGA; 
- 01 (uma) porta rede (RJ-45) para padrões Ethernet, Fast 
Ethernet, Giga Ethernet com velocidade de 10/100/1000 
Mbps; 
- 01 (uma) porta modem (RJ-11);  
- 01 (uma) entrada de fone de ouvido; 
- 01 (uma) entrada de microfone; 
- 01 (uma) placa integrada ao hardware no padrão Wi-Fi 
Certified que permita conectar o notebook em redes 
wireless que implemente os padrões 802.11 a/b/g/n; 
- 01 (uma) câmera integrada de no mínimo 1.3 MP;  
- 01 (uma) porta Display Port; 
- 01 (uma) porta e-SATA; 
- Possuir tecnologia Bluetooth 2.1. 
 
Placa de Som:  Áudio integrado com alta definição. 02 
(dois) Auto-falantes estéreo interno. 
 
Teclado:  Deverá ter layout que atenda o padrão ABNT2; 
com as teclas vírgula, crase, acento circunflexo, agudo, til 
e o c-cedilha; 
 
Mouse:  Possuir dispositivo apontador (Touch Pad) 
integrado e 01 (um) mini mouse adicional externo usb do 
tipo óptico no mesmo padrão de cor do notebook; 



 

 
Fonte:  Fonte de alimentação / carregador padrão 
100/240V – 50/60Hz automática, capaz de suportar a 
configuração fornecida; 
 
Bateria:  Possuir uma 01 (uma) bateria interna com 6 
células no mínimo; 
 
Bios : Possuir BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante 
do equipamento, ou este deve ter direitos (copyright) 
sobre essa BIOS, não sendo aceitas soluções em regime 
de OEM ou customizadas. As atualizações, quando 
necessárias, devem ser disponibilizadas no sitio do 
fabricante. Na inicialização do notebook, o nome do 
fabricante deverá ser exibido em tela. 
 
Maleta:  Ser fornecido com maleta para transporte do 
notebook e acessórios necessários ao seu 
funcionamento, couro ou material que tenha mesma 
aparência, não serão aceitas maletas com acabamento 
em nylon. 
 
Itens de Qualidade:  Peso com bateria não superior a 3.0 
kg, excluindo outros acessórios externos; O equipamento 
deverá apresentar gradações neutras nas cores preta ou 
grafite e manter o mesmo padrão de cor entre todos os 
equipamentos; Deverá ser fornecido drivers, cabos, 
manuais e demais acessórios necessários ao perfeito 
funcionamento do equipamento.  
 
Programas:  
- Licença de uso do sistema operacional Microsoft 
Windows 7 Professional original de 32/64 bits em 
português, na sua última versão disponível. 
 
. Garantia de no mínimo um ano e assistência técnic a 
em todo o Território Nacional.  

 
5. DOS PRODUTOS 
 
5.1. Os produtos deverão ser novos, de boa qualidade e de primeiro uso. 
 
6. DA ENTREGA DO MATERIAL 
 
6.1.  O material deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias corridos, a contar 
da data de assinatura do Contrato pelo fornecedor, nos seguintes Locais: 



 

 

Item 1  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
Aos cuidados do  Dr. Antônio Carlos Baião de Olivei ra 
Avenida Peter Henry Rolfs, s/n 
Campus Universitário  
36570-000 VIÇOSA - MG  
 

Item 2  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA  
Aos cuidados da  Dra. Eveline Teixeira caixeta Mour a 
Insituto de Biotecnologia Aplicada - BIOAGRO 
Avenida Peter Henry Rolfs, s/n, 1º andar – Sala 102  
Campus Universitário  
36570-000 VIÇOSA - MG  
 

Item 3 

INSTITUTO AGRONÔMICO DE CAMPINAS – IAC 
Aos cuidados da Dra. Mirian Peres Maluf 
Centro de Café “Alcides Carvalho” 
Av. Barão de Itapura, 1581 – Cx. Postal 28 
13012-970 – Campinas – SP 
 
Item 4 e 12 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS – UFLA 
Aos cuidados da Dra. Stela Dellyzete Veiga F. Rosa 
Setor de Semente/Setor de Cafeicultura 
Departamento de Agricultura 
Campus Universitário 
37200-000 – Lavras – MG 
 
Item 5 a 8  
EPAMIG – CTSM 
Aos cuidados da Dra. Helena Maria Ramos Alves 
Campus da Universidade Federal de Lavras - UFLA 
37200-000 – Lavras – MG 
 
Item 9 e 10 
INCAPER 
Aos cuidados da Maria Amélia Gava Ferrão 
Rua Afonso Sarlo, 160 – Bairro Bento Ferreira 
29052-010 – Vitória - ES 
 
 



 

Item 11 
EMBRAPA CERRADOS 
Aos cuidados da Dr. Antônio Guerra 
Rodovia BR-020 – Km 18 
Caixa Postal 08223 
73310-970 – Planaltina - DF 
OBS.: Será enviada apenas uma unidade 
 
Item 13 a 15 
EMBRAPA CAFÉ 
Aos cuidados de Márcia Regina ou Érica 
PqEB – Parque Estação Biológica.Av. W3 Norte (final).  
Ed. Sede da Embrapa. Sala 307 
Caixa Postal 008815 
70770-901 - Brasília - DF 
 
6.2. Não será aceito material com quebras, defeitos, ou imperfeições oriundo de 
fabricação ou transporte do objeto contratual estabelecido. 
 
 
7. DA FISCALIZAÇÃO 
 
7.1. A fiscalização dos materiais contratados será efetuada por empregados 
designados pela Embrapa Café, nos termos do artigo 67, da Lei nº 8.666/93. 
 
7.2. A Embrapa Café reserva-se o direito de executar, sempre que julgar 
necessário, a avaliação técnica dos materiais contratados. 
 
7.3. Embrapa Café reserva-se o direito de impugnar o material entregue, se esse 
não tiver de acordo com as especificações técnicas. 
 
7.4. A licitante fica obrigada a entregar o material de acordo com a especificação 
técnica constantes neste Anexo I, não se admitindo quaisquer modificações sem a 
prévia autorização da Embrapa Café. 
 
7.5. As licitantes deverão observar com rigor a qualidade inquestionável de seus 
produtos em todas as suas características. 
 
8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1. Não obstante às responsabilidades descritas nos itens 4 a 6 deste termo de 
referência, a empresa contratada obriga-se a manter atualizada, durante toda a 
execução do Contrato, as condições de habilitação apresentadas na licitação. 
 
8.2. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Contrato, sem prévia 
anuência da Embrapa. 
 



 

8.3. Comunicar imediatamente a Embrapa todas as alterações eventualmente 
ocorridas no ato constitutivo da empresa contratada. 
 
8.4. Utilizar-se de forma privativa e confidencial das informações e documentos 
fornecidos pela Embrapa para execução do objeto desta licitação. 
 
8.5. Encarregar-se da entrega dos itens adquiridos, arcando com qualquer custo 
advindo do transporte, carga, descarga, confirmações de medidas no local , assim 
como envio de amostras para a possível aquisição do referido item, aceitando 
possíveis trocas de numeração, conforme o Item 4 do presente edital. 
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA EMBRAPA 
 
9.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis ao bom cumprimento das 
obrigações contratuais. 
 
9.2. Promover os pagamentos dentro prazo estipulado no Contrato, após o ATESTE 
do documento fiscal correspondente à entrega dos produtos, verificado e aceitos 
pela Embrapa Café.  
 
9.3. Designar empregados do seu quadro de pessoal, para representá-la no 
acompanhamento e fiscalização da entrega dos produtos adquiridos. 
 
9.4. Comunicar por escrito, por meio de fax, e-mail ou correspondência, à empresa 
contratada a respeito de qualquer irregularidade detectada na aquisição dos 
referidos itens constantes do presente certame. 
 
9.5. Fornecer à empresa contratada todas as informações relacionadas com o 
objeto do Contrato, visando obter os melhores resultados na aquisição dos produtos 
porventura adquiridos. 
 
9.6. Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que 
atendidas às obrigações contratuais. 
 
10. DA PROPOSTA 
 
10.1. A proposta deverá se apresentada de forma clara e concisa nos totais 
solicitados e de acordo com as especificações contidas neste anexo. 
 
11. GARANTIA 
 
11.1 O licitante vencedor promoverá a substituição do material defeituoso, tudo sem 
qualquer ônus para a Embrapa. 
 
 
 
 



 

12. DO PAGAMENTO 
 
12.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias corridos, 
subsequentes a entrega e recebimento da correspondente Nota Fiscal/Fatura, 
desde que verificados e aceitos pela Embrapa , por meio do atesto do fornecimento 
em tais documentos fiscais. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
O valor estimado está previsto na proposta orçamentária da Embrapa para o 
exercício de 2010, natureza de despesa 449052, fontes de recursos 0180. 



 

ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ______/ ______ – ___________ 
 

MODELOS DAS DECLARAÇÕES 
 
 

 1. DE SUPERVENIÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

  
A empresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __, inscrita no sob o 
CNPJ/MF nº __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, sediada em 
(Cidade/Estado) __ __ __ __ __ __ __, (endereço completo) __ __ __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __, declara, sob as penas da lei, que até a presente 
data, inexistem fatos impeditivos de sua habilitação no presente processo licitatório, 
ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
-------------------------------------------------- 
(local e data) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 
 



 

2. DE CUMPRIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CO NSTITUIÇÃO 
FEDERAL 
 
A empresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __,  inscrita no 
CNPJ/MF nº. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, sediada  em 
(Cidade/Estado) __ __ __ __ __ __ __ __, (endereço completo) __ __ __ __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __, declara, sob as penas da lei, o 
total cumprimento às determinações constantes no inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal, a seguir descritas: “proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de 
quatorze anos, saldo na condição de aprendiz”. 
 

 
 

-------------------------------------------------- 
(local e data) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
(nome, assinatura do declarante e número da carteira de identidade) 
 



 

 3. DECLARAÇÃO PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 (NOME DA EMPRESA) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ __ __ __ __ __, inscrita no CNPJ nº __ __ __ __ __ __ ___ __ __ __ ___ 
__ __ ___, sediada em (Cidade/Estado) __ __ __ __ __ __ __ __ __, (endereço 
completo) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __, por 
intermédio de seu contador, para os fins do Pregão nº__ __ __ __/__ __ __ __ __, 
DECLARA expressamente, sob as penalidades previstas na legislação pátria, que: 

  
 1. A empresa está incluída na categoria de microempresa e empresa 

de pequeno porte, nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, estando, portanto, capacitada para auferir do tratamento 
diferenciado e favorecido por ela estabelecido. 

  
 2. Que a empresa __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

__ __ __ ou seus representantes não se enquadram nas hipóteses elencadas no art. 
3º, §4º, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

  



 

• ANEXO III 
•  

• ELETRÔNICO N.º ____/2010 / – Embrapa Café 
•  

• ORDEM DE COMPRAS/SERVIÇOS - OCS 
•  
• Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 
•  

• ORDEM DE COMPRA/SERVIÇO – OCS 
•  

• 1 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO 
•  OCS Nº     /                             Natureza: Compra                  Data da emissão: 
•  
• 2 – IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATADO 
•  Fornecedor: 
•  CNPJ/CPF: 
•  ENDEREÇO: 
•  BAIRRO: 

CIDADE: UF: 
CEP: TELEFONE: FAX: 

•  CONTATO: 
•  E-MAIL: 
•  Dados Bancários 
BANCO: PRAÇA: 
AGÊNCIA: CONTA: 
•  

• 3 – DOCUMENTOS DE ORIGEM 
MODALIDADE: NÚMERO: 

•   NÚMERO DO PROCESSO: 
•  
• 4 – OBJETO 
•      Descrição 
•  Nº do item da licitação/Proposta: 
 Quantidade: Preço unitário: 
Marca: Modelo: Preço total: 
Prazo de entrega: Dias corridos: Garantia: 
•  

• VALOR TOTAL DESTA OCS: 
• VALOR POR EXTENSO: 
•  
• 5 – CONDIÇÕES GERAIS 
•   
•  DADOS PARA FATURAMENTO: 
•   NOME: 



 

•   ENDEREÇO: 
•   CIDADE: 
•   CNPJ/CPF: 
•   INSCRIÇÃO ESTADUAL: 
•  
•  DADOS PARA ENTREGA: 
•   LOCAL: 
•  
•  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
•  
•  ANOTAÇÕES OBRIGATÓRIAS QUE DEVERÃO CONSTAR DA NOTA 

FISCAL/FATURA: 
•  
•  MULTA: 
•   Havendo atraso na entrega do material o fornecedor estará sujeito à multa de 0,33% ao dia de atraso 

sobre o valor total da OCS, ou parte não cumprida, limitado a 10,00% (dez por cento) 
•  
•  O descumprimento total ou parcial da obrigação assumida pelo fornecedor, poderá ensejar a aplicação das 

penalidades previstas nos artigos 86 a 88, inclusive, da Lei 8.666/93, bem como a multa rescisória de 10% (dez por 
cento) sobre o valor global atualizado da Ordem de Compra e Serviço – OCS. 

•  

•  ENCARGOS: Impostos, taxas, fretes e demais encargos estão inclusos no valor total desta OCS. 
•  

•  OUTRAS CONDIÇÕES 
•  Sobre os valores de bens constantes do Anexo I da Instrução Normativa SRF n.º 480, de 15/12/04, a Embrapa 

reterá, na fonte, o percentual correspondente ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP. 
•   
•  O percentual a ser aplicado referente aos tributos deverá ser destacado no documento fiscal, pelo seu emitente. 

Exceto se for optante pelo SIMPLES, neste caso deverá apresentar declaração. 

•  
IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR ENDEREÇO PARA CONTATO 
 
 
 
 

 

•  
•  
•  E por estarem justas e contratadas, firmam o presente instrumento simplificado de Contrato. 
•  
•  
Pela Embrapa Pela Contratada 
Nome: Nome: 
CPF: CPF: 
Cargo: Cargo: 
Data: _______/______/_______ Data: _______/______/_______ 

 



 

• ANEXO IV 
 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º ___/2010 – Embrapa Café 
 
 

MODELO PROPOSTA 
 
A  
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa 
Ref.: Pregão Eletrônico nº ___/2010 - Embrapa Café 
 
Em atendimento ao Edital do Pregão Eletrônico n° __ _/2010 - Embrapa Café apresento nossa 
proposta de preço para fornecimento de equipamentos de informática, objeto do referido processo 
licitatório, conforme abaixo especificado: 
 

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE 

 
PREÇO 

 UNITÁRIO 
R$ 

 
PREÇO TOTAL 

R$ 

01 descrição completa, de acordo com o Anexo 
I, incluindo marca, garantia do produto 

 em algarismos de acordo 
com o último lance 

 
em algarismos de acordo 

com o último lance 
 

     
 
• Preço total da proposta R$ _____________________ (POR EXTENSO) 
 
• Prazo de validade da proposta: ________ dias (no mínimo 60) 
 
• Prazo para entrega dos produtos: _______ (conforme termo de referência, contados 
a partir da data da assinatura do Contrato) 
 
• O pagamento e a entrega dos equipamentos de informática, objeto da presente 
licitação, ocorrerá de acordo com as especificações contidas no Edital do Pregão Eletrônico 
nº ___/2010 e seus Anexos. 
 
• Oferecemos garantia dos produtos pelo período de ______ meses, conforme 
especificações técnicas do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico n.º ____/_______ – 
Embrapa Café. 
 
• Estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: 
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, materiais, serviços e encargos sociais. 
 
• Banco: __________    Agência: _________    Conta Corrente: ___________ 
 

Local e data 
 

____________________________________________ 
Diretor ou representante legal - Identidade 

Nome legível/Carimbo da empresa  


